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Objetivo



Objetivo

Entender o conceito de interrupção

Programação linear vs. com interrupção

Entender os detalhes do mecanismo de interrupção da faḿılia ATmega

Praticar com a interrupção externa do ATmega328p

Praticar a montagem de circuito e a criação de programas em assembly

Leitura Recomendada:

AVR e Arduino: Técnicas de Projeto, 2ª ed. (Caṕıtulo 6)1

1Alguns exemplos e imagens dessa apresentação são retirados desse livro.
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Introdução



Conceito Geral de Interrupções

Interrupção é um processo pelo qual um dispositivo externo ou interno
pode interromper a execução de uma determinada tarefa do
microcontrolador e solicitar a execução de outra.

A principal vantagem da programação com interrupções é que vários
processos podem ser executados em paralelo e que todas as condições
decorrentes, a partir de uma pré-configuração, podem ser tratadas no
devido tempo.

Por exemplo, o programa principal pode ser interrompido quando:
Um certo tempo configurado passou

Uma mensagem chegou por um canal de comunicação

Um botão foi pressionado

Problema:

E se duas ou mais interrupções ocorrerem ao mesmo tempo?
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Programação linear vs. com Interrupções

Prós:

Evita o uso da CPU com verificações desnecessárias

Permite execução NÃO bloqueante de tarefas

Possibilita o uso do modo de economia de energia de forma mais eficiente

Contras:

Mudança no paradigma linear de execução

Imprevisibilidade devido a interrupções asśıncronas

Aumento da complexidade
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Interrupção na Faḿılia AVR ATmega



Caracteŕısticas de Interrupção na Faḿılia AVR ATmega

Interrupções vetoradas

O uso de interrupções aninhadas não é automático

Prioridade fixa

Todas as outras interrupções são mascaráveis

Habilitação global de interrupções: bit I do SREG
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Processo de Interrupção

Quando ocorre uma interrupção:
A CPU completa a instrução em andamento
Carrega na pilha o endereço da próxima instrução que seria executada
(endereço de retorno)
Desvia para a posição de memória correspondente à interrupção e
desabilita as interrupções globalmente (bit I do SREG)
Executa o código escrito no endereço da interrupção até o RETI (Return
from Interruption).
A flag da interrupção atendida é zerada e habilita as interrupções
globalmente novamente.
Carregado no PC o endereço de retorno armazenado na pilha
O programa volta a trabalhar a partir do ponto que foi interrompido e
executa pelo menos uma instrução do programa principal antes de atender
outra interrupção que possa ter ocorrido.

É preciso salvar o contexto do SREG e dos registradores utilizados na rotina
de interrupção.
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Reset e Vetores de Interrupção do ATmega328p
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Vetores de Interrupção do ATmega328p(cont.)
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Esquema Habilitação das Interrupções
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Interrupção Externa



EICRA – Extern Interrupt Control Register A
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EICRA – Extern Interrupt Control Register A
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EIMSK External Interrupt Mask Register
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EIFR External Interrupt Flag Register
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Exemplo



Exemplo - Circuito
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Exemplo - Assembly

Abra o arquivo “int0.asm”.
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